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HOTARARE
privind aprobarea denumirii proiectului si indicatorilor economici ,in cadrul sesiunii de

depunere proiecte Noiembrie 20lT rhotarare ce are drept scop accesarea de fonduri prin
intermediul PNDR, Masura M8/68 - Investitii in renovarea satelor, echiparea teritoriului si

punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu - Gal Plaiurile Ramidavei

Yazandproiectul de hotarare si expunerea de motive, intocmite de primarul comunei,cu privire la
oportunitatea depunerii de proiecte in cadrul Masura M8/6B - Investitii in renovarea satelor, echiparea

teritoriului si punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu - Gal Plaiurile Ramidavei si raportul
compartimentului de specialitate;

Intemeiulprevederilorart.36 alin.(2) lit. " d", alin.( 6) lit. " a" pct.9,13,14,15 qi 16 qi art.45

alin.(l) $i afi. 1 15 alin. (1) lit. " b " din Legea nr.21512001, republicata, privind administratia publica
locala,cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDETUL PRAHOVA, HOTARASTE :

Art.L. Se aprobd depunerea unui proiect in cadrul Masurii M8/6B - Investitii in renovarea satelor,

echiparea teritoriului si punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu - Gal Plaiurile Ramidavei.

Art,z. Se aprobd denumirea proiectului : "Achizilie de obiecte de mobilier si dotari Camin Cultural, in
comuna Posesti , judet Prahova".
Art 3. Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si / sau reparare a investitiei pe o

perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati a mijloacelor fixe achizitionate in cadrul
proiectului.
Art4. Numarul de locuitori (3990) si de operatori economici (16), deserviti de proiect, dttpacaz,
precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din
prezenta hotarare.
Art 5. (1)Se aproba ca, toate cheltuielile generate in cadrul proiectului, sa fie prevazute in bugetul
local pentru perioada de realizare a investitiei.
(2)- Se aproba angajamentul ca, proiectul depus, sa nu fie generator de venit.
Art 6. Se nominalizeaza careprezentant legal al comunei pentru relatia cu AFIR in derularea
proiectului doamna Mitrofan Elisabeta- administrator public.
Art7. Se aproba necesitatea si oporlunitatea investitiei in cadrulU.A.T. POSESTI
Art.8. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6r0ri se insdrcineazdPrimarul comunei
Posesti, judetul Prahova.
Art.9. Cu data prezentei se revoca Hotararea Consiliului local nr. 79110.11.2017.
Art.10. Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, precum si adusa la eunostinta publica, prin
grija secretarului comunei si se va publica pe site-ul www.primariaposesti.ro prin grija inspectorului
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e-mail primariaposesti@yahoo.com ;
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